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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
blíží se nám letní měsíce a tak bych Vás chtěla seznámit s děním v Dobroslavicích a s průběhem naplánovaných akcí.
Od 10. června 2018 dojde k úpravě autobusového
jízdního řádu, a to k opoždění víkendových spojů
autobusové linky č. 69 ve směru ze zastávky Dílny
DP Ostrava na časy 7:12, 11:12, 15:12 a 19:12 h.
Tím bude zajištěna lepší návaznost jak na příjezdy
tramvajové linky č. 4, tak i na příjezdy autobusové
linky č. 44. V opačném směru zůstávají časové polohy nezměněny. Tyto časové polohy navíc umožní v
blízké budoucnosti (po zahájení provozu vysoutěžené
oblasti „Hlučínsko“ - předpoklad od prosince 2018)
zajistit pro Dobroslavice návaznosti na linku č. 75 v
Děhylově z/do Hlučína i o víkendech.
V letošním roce naše obec byla úspěšná a získala na
všechny plánované akce dotace. Výstavba chodníků
započala koncem května, kdy se v první etapě provádí výstavba chodníku na ulici Přerovská a v druhé
etapě se bude budovat chodník na ulici Slezská. Výměna veřejného osvětlení začne výkopovými pracemi v parku a bude pokračovat výměnou sloupů pro
veřejné osvětlení a výměnou svítidel. Koncem května
proběhlo výběrové řízení na dodavatele kompostérů,
takže občanům budou kompostéry vydávány předběžně v měsíci srpnu proti podpisu a po pěti letech
se každý stane jejich majitelem. Kompostéry jsou objednány v takovém počtu, že i Ti, kteří se nezúčastnili
ankety ohledně zájmu o kompostér, kompostér mohou dostat.
V reakci na vyhlášenou státní prioritu pro podporu
sportu, kdy každá obec musí mít schválený strategický plán rozvoje sportu, Rada obce rozhodla o pořízení workoutového hřiště, které se bude nacházet
vedle asfaltové plochy na fotbalovém hřišti.
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Nyní jsou zabetonovány základy a celá workoutová sestava (typ WS016K5 – www.hriste-bonita.cz)
bude naistalována koncem června i s informační tabulí s návodem na cvičení, takže během prázdnin již
bude plně k dispozici. Určitě si přijďte zacvičit!
Výstavbu čističky odpadních vod a rekonstrukci kanalizace bude realizovat společnost Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., momentálně je podaná žádost o vydání stavebního povolení. Stavba
bude trvat tři stavební sezóny (2018 – 2020). Harmonogram prací bude sestaven až v návaznosti na
termín vydání stavebního povolení.
Do mateřské školy Dobroslavice byla jmenována
nová paní ředitelka Bc. Ivana Břusková, stávající
paní ředitelka Kristina Vaculíková odchází do důchodu a touto cestou bych jí chtěla poděkovat za vynikající dlouholetou práci pro MŠ Dobroslavice a popřát hodně zdraví a spokojenosti do dalšího života.
V sobotu 19.5.2018 se konala premiéra divadelní
hry Perfect days našeho ochotnického Dodivadla.
Tuto hru režíroval Milan Šťastný a v náročné hlavní roli excelovala Mgr. Markéta Kočí. Premiéra měla
obrovský úspěch a já si dovoluji celému Dodivadlu
pogratulovat k úspěchu a jsem velice ráda, že naše
obec se může pochlubit tím, že máme tak výborně
fungující a úspěšné ochotnické divadlo.
Na závěr Vám kladu otázku: „ Už jste se zapojili do
služby Mobilní rozhlas, kdy se Vám budou rozesílat
informace z obce e- mailem nebo smskou?“ Pokud
ne, zaregistrujte se přes naše webové stránky, kde
je odkaz na hlášení rozhlasu nebo kontaktujte p. referentku.
Přeji Vám příjemné prožití léta a dětem krásné
prázdniny.
Starostka PhDr. Hana Bližňáková

Mateřská škola - několik slov na závěr
Při příležitosti mého odchodu z pozice ředitelky
Mateřské školy Dobroslavice do důchodu, bych
zde ráda uvedla krátkou bilanci svého profesního působení. Do Dobroslavic jsem přišla v roce
1990 z trojtřídní Mateřské školy v Hlučíně. V té
jsem měla zprvu převzít funkci ředitelky, avšak
budova byla v rámci restitučního řízení navrácena
původnímu majiteli, a proto byla mateřská škola zrušena. Tehdejší zástupci Odboru školství v
Opavě mě poté požádali, zda bych jako ředitelka
nastoupila do Dobroslavic, s čímž jsem souhlasila. V roce 2000 byla k pracovišti v Dobroslavicích
přičleněna i Mateřská škola v Děhylově, přičemž
byly obě mateřské školy v roce 2003 sjednoceny
a vznikl samostatný právní subjekt - příspěvková
organizace.
Když nyní píši tyto řádky, nemohu se ubránit pocitům nostalgie a citového pohnutí. Odcházím po osmadvaceti
letech vedení mateřské školy a odnáším si s sebou množství vzpomínek. Na stovky dětí, které jsme společně
s kolektivem pedagogů připravovali na školní docházku, na řadu kolegyň a rodičů, bez jejichž spolupráce bychom se neobešli; a také na podporu vedení obou obcí a samospráv, bez níž bychom nemohli řadu projektů
realizovat.
Odcházím z pracoviště, na kterém jsem strávila značnou část svého života s pocitem, že jsme zde společně
vykonali dobrou práci. Své nástupkyni přeji hodně štěstí a zejména pracovních úspěchů.
Byla jsem tady s vámi ráda…
Kristina Vaculíková

Knihovna
Knihovna v obci bude během července a srpna otevřena v intervalu 14 dní, a to v pátky 13. 7., 27. 7.,
10. 8., 24. 8. V obsluze čtenářů se střídají tři dobrovolníci, a to paní Karla Čašová, Jarmila Hojná a Květoslava
Kozubová.
Od ledna funguje v knihovně automatizovaný knihovnický systém, který byl financován z grantu Ministerstva
kultury ČR. Nyní jsou čtenářům vyměňovány původní papírové čtenářské průkazy za plastové.
Knihovna získala i letos grant na podporu čtenářské gramotnosti od Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Program s názvem Pohádka stokrát jinak je určen dětem z mateřské a základní školy, jež navštíví
knihovnu a budou kreativně pracovat s různými literárními texty. Realizovány budou celkem čtyři akce pro
různé věkové skupiny.
Provozní doba knihovny – červenec a srpen 2018
Pravidelný dovoz nových knih do knihovny a také jejich zpracování zajišťuje pro obec pověřená Knihovna
13. 7.
Petra Bezruče v Opavě. Děje se tak díky zapojení do
27. 7.
celostátního grantového programu podporovaného
10. 8.
Moravskoslezským krajem, který zajišťuje tzv. regi24. 8.
onální funkce knihoven. Katalog knih, které jsou v
dobroslavické knihovně, je k dispozici zde - https://
O prázdninách bude knihovna otevřena v pátky,
www.okpb.cz/clavius/dobroslavice/baze.htm
v intervalu 14 dní. Od září bude knihovna v provozu opět
Irena Šťastná
každý pátek.
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Komise životního prostředí
Většinou vždy dostatečně dopředu před uzávěrkou článků do Občasníku vím, o čem budu psát. Tentokrát mě ale na téma článku
navedl občan Dobroslavic, kterému není lhostejné, v jakém prostředí žijeme. Byl to vlastně podnět komisi životního prostředí,… a já
se až zastyděla, že jsem se o to dosud více nezajímala. Jde o postřiky polí pesticidy, jejich nadměrné užívání a škodlivost. Na základě
doporučení jsem také zhlédla několik video reportáží na téma žlutá smrt (rozumějte řepkové pole). Dovolím si shrnout několik faktů …

Pesticidy jsou látky používané na ochranu rostlin, zásob potravin či krmiv, proti škůdcům a chorobám. Používají se hlavně v zemědělství, ale i v zahradách a ve veřejných prostranstvích. Dle zaměření a účinnosti „na“ jsou dále odlišovány: herbicidy („na“ plevele),
insekticidy („na“ hmyz), fungicidy („na“ houbové choroby, plísně) a rodenticidy („na“ hlodavce). Nadměrné používání pesticidů a
jiných cizorodých látek se projevuje v konečné fázi zvýšenou zátěží organismů a narušením jejich fyziologických procesů.
Většina z pesticidů není úzce specifická, ale usmrcuje či intoxikuje širší spektrum živočichů, jejich zásah je nespecifický – tedy kromě
„škůdce“ hubí i ostatní organismy, zejména edafon (po několika letech může dojít až ke kolapsu půdní úrodnosti). Jejich používání
přímo ohrožuje fytogenofond (genový fond rostlin - druhové geny). V půdě zůstávají dlouhodobě jejich zbytky (rezidua) a začleňují
se do potravních řetězců a hromadí se v mnohých organismech. Pesticidy narušují funkci hormonů v těle různých živočichů včetně
člověka, způsobují poruchy reprodukce (zejména u ptáků), zvyšují riziko vzniku rakoviny. Nadměrné používání insekticidů vede k
likvidaci některých skupin opylovačů, a tak ke sterilitě jedinců a rozpadu populací na nich závislých rostlinných skupin organismů.
Jsou to vlastně „koktejly“ celé řady nebezpečných chemických látek. Lze mezi nimi nalézt prokázané karcinogeny, dále látky, u kterých
existuje podezření, že mohou být karcinogenní, či látky velmi toxické. Také v ČR se evidují případy, kdy aplikace některých postřiků měla za důsledek hromadný úhyn včelstev a drobných živočichů, ale také narušení vývoje plodu u zvířat. Mimochodem, každý
zemědělec má povinnost (dle § 51 odst.1a zákona 326/2004 Sb. v platném znění, a dále dle ust. § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb),
minimálně 48 hodin předem informovat chovatele včel, že v okolí 5 km od stanovišť včelstev bude aplikovat ochranný prostředek na
svou rostlinnou výrobu, své pole. Obdobně se musí oznamovat spolkům, které organizují honitby. Jen hrstka svědomitě hlásí, ostatní
zemědělci zákon obchází elektronickým oznámením chovatelům včel, že budou v rozmezí duben až říjen aplikovat. Povinnost rádoby
splní, ale nic konkrétního se nedozvíte.
Proč to nefunguje všeobecně? Proč se oznamovací povinnost zemědělce o plánované aplikaci postřiků neuplatňuje i s ohledem na
běžného občana, který se rád prochází v přírodě, kolem těch krásných českých luk, polí, luhů a hájů? Snahy mnohých ekologicky
smýšlejících občanů a skupin nepovolují, ale žel, do novely zákona, ani do vyhlášek se to zatím nepodařilo prosadit (ačkoliv sliby
politiků na patřičných ministerstev byly opačné). Prý by narostla administrativa.
„Ochranné“ postřiky mají v manuálech pro zemědělce vždy konkrétní tzv. ochranné lhůty, po které se nesmí plodiny jimi ošetřené
používat jako krmivo. Volně žijící živočichové ale ošetřené rostliny
konzumují a jsou tedy jeho vlivům bezprostředně vystaveni. Vědecké studie navíc potvrdily, že tyto látky mají podobné účinky
i na lidi. Například podle kalifornské studie pesticid chlorpyrifos
způsobuje změny v některých částech mozku. Děti, které jsou
látce vystaveny, mají problémy s pamětí a inteligencí, častěji také
trpí autismem. Pokud tedy přijdou do styku s touto látkou těhotné ženy, byť jen v malém množství, může to vést k nevratným
změnám ve struktuře mozku ještě nenarozeného dítěte. Přičemž
právě tento pesticid patří ve světě k nejčastěji používaným. Jen
v České republice je ho ročně použito kolem 140 000 kilogramů.
Drtivá většina přitom končí na žlutých lánech s řepkou.

Obr. etiketa přípravku Herbistar 200 ECAcrobat MZ, který se
používá k hubení plevelů v pšenice a v žitě.

Malé jedy…taky jedy
A když už jsme u těch postřiků, používáte Roundup? Než ho příště zase použijete, přečtěte si pečlivě etiketu, zjistěte si složení a
nežádoucí účinky. Promiňte mi moji prostořekost, ale co do země
nalijete, to si taky časem vypijete!
PS: Díky Vašku! Přeji Vám tak akorát teplé a přesto vlahé léto.		
Ing. arch. Zuzana Sýkorová
Zdroje a zajímavé odkazy: http://arnika.org/pesticidy
http://biospotrebitel.cz/bio-poradna/jak-na-eko-domacnost/ovoce-zelenina-a-pesticidy
https://www.lidovky.cz/pesticidy-je-zasazena-vetsina-vzorku-jidla-inspekce-odhalila-skodlive-latky-1ss-/noviny.aspx?c=A180222_221923_ln_noviny_ele
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Kulturní a společenské dění v obci
Vítání jara
Jaro, je nejkrásnější roční období, kdy se probouzí příroda a my všichni se
na něj po dlouhé zimě těšíme. I naše obec připravila v kulturním domě akci
„Vítání jara“. Týden před velikonočními svátky se vyzdobil sál jarními a velikonočními motivy. Na této výzdobě se svými výrobky podílely také děti ZŠ a MŠ.
Samozřejmě v sále nemůže chybět koutek pro tvoření s dětmi, které si vždy
s velkou radostí tvoří jak z papíru, tak z proutí a jiného přírodního materiálu.
Nemůže chybět paní Zuzka Dedková, která ochotně zhotovuje pro naše domovy velikonoční výzdobu, je nápomocná dětem při jejich vlastní tvorbě. Taktéž paní Růženka Moricová připravila něco dobrého pro naše mlsné jazýčky.
Nechybělo ani tradiční pletení pomlázek a velký výběr košikářských a pletených výrobků. Paní Kseničová z Hlučína se svými vnuky nás okouzlila ukázkou
paličkování, výstavou svých výrobků, kdy jsme měli možnost si i paličkované
výrobky zakoupit.
Vítání jara bylo stylově zahájeno hrou na píšťalu zvanou koncovka a přítomné děti se za zvuku píšťal a říkadel odebraly do zámeckého parku, kde jsme
probudili broučky. Čekalo je milé překvapení, látkoví zajíčci s dobrotami. Po
návratu do sálu proběhlo očekávané vyhlášení soutěže o nejhezčí zdobené
vajíčko a ochutnávka sladkých i slaných dobrot.
Závěrem bych chtěla za kulturní komisi poděkovat všem, kteří nám pomohli
při této akci, rovněž všem občanům, kteří navštívili tuto výstavu a přispěli
dobrovolným vstupným, které zase bude využito pro další akci naším dětem.
A pro nás organizátory je vaše účast oceněním naší práce.
				
za kulturní komisi Bianka Klapuchová
										

Pálení čarodějnic

Kulturní komise připravila již po třinácté tradiční akci Pálení čarodějnic na 30.4.2018, která proběhla v zámeckém parku
u Pizzerie Kuželna společně se stavěním májky, kterou již druhým rokem stavějí hasiči z naší obce. Tato akce přilákala
hodně návštěvníků, děti měly možnost se nechat nalíčit, aby každá čarodějnička vynikla, pak si za pomoci paní Věrky
Bittnerové a Alenky Ridlové vytvořily malé čarodějničky a společně si zaskotačily kolem hranice, kterou za dozoru Sboru
dobrovolných hasičů Dobroslavice zapálily a následně upálily velkou čarodějnici. Pak každé dítě se občerstvilo domácím
koláčem a běželo si opéct špekáček. Po posilnění různými připravenými dobrotami se pozornost všech obrátila na stavění májky, kdy každý z nás měl možnost zhlédnout nejen náročnou přípravu májky, ale i obtížnost postavení této májky.
Vše se zdařilo a naši hasiči byli odměněni velkým potleskem. Co víc jsme si mohli přát, než spokojené lidi, kteří se dále
vesele bavili a rozzářené děti, které skotačily kolem. Celá akce byla zpříjemněna vystoupením dětské cimbálové skupiny
z Háje ve Slezsku. A do budoucnosti přeji, abychom se zase všichni ve zdraví sešli a dobře se pobavili.
						
za kulturní komisi Bianka Klapuchová
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Klub seniorů

Seniorky těm nejmenším
Protože i seniorky chtějí být také aktivní a pomáhat druhým,
našli jsme společně možnost, jak to udělat. Nápad paní Boženy Kusynové byl, že by mohly něco plést. Zjistili jsme, že je
potřebné plést bačkůrky pro miminka v inkubátorech. Nakoupili jsme vlnu a pletení bačkůrek začalo. Pletly sice jen paní
Božena Kusynová, Jiřina Maciášová a Bianka Klapuchová. V
zimě a na jaře upletly přes 100 párů rozkošných různobarevných bačkůrek pro novorozeneckou JIP FN Ostrava. Předali
jsme je tam, kde je potřebují a v zimě se bude ve výrobě
pokračovat.
Marie Blažková

Jarní práce v Aleji k lípám

Koncem dubna proběhlo v Aleji k lipám setkání všech, kteří zde loni na podzim sázeli 23 ovocných stromů. Každý věnoval
dvě hodiny svého volného času tomu, aby sazenici zkontroloval, vytvořil závlahovou jamku a zaléval. Celá alej má díky
společné práci dobrovolníků také ohrazení z kůlů. V úvodní části aleje jsme navíc znovu zorali půdu a zaseli zde nově
travní směs lučních květin.
Zásadní je, že všechny slivoně i hrušně v Aleji k lipám zdárně přežily
zimu. Nyní je důležité pečovat o dostatečnou zálivku. Proto Spolek
Dobro-vize připomene vždy koncem měsíce všem zapojeným dobrovolníkům, že právě jejich strom potřebuje vodu, ideálně 10 litrů.
Pokud jste Alej k lipám ve směru na Jilešovice ještě nenavštívili,
ideální je to právě nyní, kdy v celém pásu v délce 150 metrů kvetou
luční květiny. Tento projekt Spolku Dobro-vize byl v minulém roce
podpořen Nadací Via v programu Živá komunita, náš nápad byl podpořen také obcí Dobroslavice.
Irena Šťastná

Motýlí louka v parku

Tento projekt jsme chystali už od zimy. Obec i odbor památkové péče odsouhlasili umístění louky v centrální části parku
naproti paní Kozubové. Na dubnové brigádě jsme společnými silami asi patnácti dobrovolníků a mechanizace od Sýkorů
odstranili původní travní drn, terén nakypřili, srovnali a oseli speciální směsí pro motýly, čmeláky a včely. Asi díky suchu
tam prozatím moc kytek neroste, nekvete a tím pádem ani motýli se zatím neukázali. To se ale časem věříme zlepší. Luk
je okolo naší vesnice hodně, jejich druhová pestrost je však relativně malá. Každého překvapilo, jak barevná byla luční
směs v Aleji k lipám, přitom takto by to asi mělo běžně vypadat. Na motýlí louce jsme vyseli kolem 50 druhů kvetoucích
rostlin a některé z nich se třeba časem rozšíří i na jiná místa parku.
Od motýlí louky si slibujeme zejména, že se stane dalším bodem k zastavení na procházce parkem, také děti ze školky
a školy ji můžou navštěvovat a pozorovat život na ní. Motýlům, věříme, bude taky dobře sloužit. Louku ještě vylepšíme
hotelem pro hmyz a napajedly pro samotné motýly. Jak to všechno roste a mění se z týdnu na týden se přijďte přesvědčit
sami, ostatně to je asi i ten hlavní důvod, proč jsme louku vytvořili.
Za spolek Dobro-vize vedoucí projektu motýlí louky Václav Klapetek

www.dobroslavice.cz

Sportovní dění
Spolkový život

Fotbalový oddíl TJ SOKOL Dobroslavice, z.s.

Po podzimní části jsme v Okresním přeboru s 6 vítěznými zápasy při záporném skóre 26:37 a s 18 body skončili na 8. místě tabulky.
Jarní část soutěže jsme zahájili až 17.kolem na Velikonoce venkovním utkáním, které jsme prohráli 2:4. O týden později jsme nezvládli
ani první domácí utkání, když jsme prohráli s Litultovicemi těsně 1:2. Před velkou diváckou kulisou jsme pak ve favorizované a silné
Opavě získali první jarní bod za remízu 1:1 (i přesto, že jsme posledních 15 minut hráli jen v 10 hráčích).
Následně jsme doma prohráli s lídrem soutěže vysoko 1:6 (i když jsme od 20 min. vedli 1:0). Ze Štítiny jsme přivezli poté bod. O dva
dny později jsme ale v domácí dohrávce prohráli vysoko 2:6 se Stěbořicemi. Následující duel jsme si však zastříleli a 7 gólů vneslo našim
hráčům potřebnou krev do žil pro následující zápasy. Hned v následujícím domácím duelu jsme po zvrácení nepříznivého poločasového
výsledku vyhráli 4:2 nad Hlavnicí. V silných Jakartovicích jsme po velkém boji zaslouženě uhráli bod a posunuli se tak na 8. místo v
tabulce a doma s Oticemi pak vyhráli 3:1 i díky hattricku Václava Chromečky, který je momentálně nejproduktivnějším hráčem našeho
celku, připsal si již 12 branek a 14 asistencí. Jeho spoluhráč Tomáš Voves ale vůbec nezaostává a má na kontě 13 branek a 10 asistencí.
Soupiska týmu pro tuto sezónu (v závorce počet odehraných utkání/odehrané minuty): Dalibor Vujtík (20/1755), Daniel Tůma (8/230),
David Rathouský (22/1839), Jakub Klekner (16/1088), Jan Jaskula (3/158), Jan Stupka (21/1791), Marek Vajda (21/1857), Martin Vujtík (16/1184), Milan Lišaník (15/1145), Miroslav Knopp (12/755), Patrik Čaja (17/1530), Patrik Lukáš (13/824), Patrik Tůma (16/497),
Tomáš Krejčí (16/1198), Tomáš Voves (20/1658), Václav Chromečka (19/1710), Jan Osmančík (10/351), David Pavelek (22/1609), Jiří
Mroviec (4/167) a Martin Kučera (4/111).
Přeji současnému týmu v naší 30. sezóně i nadále hodně sportovního štěstí v soutěži a ať v okresním přeboru dlouho setrvá.
23.6. proběhne na našem hřišti od 10:00 hod. Memoriál Dušana Knoppa. Jedná se o první ročník, kterým uctíme památku bývalého hráče a našeho dlouholetého trenéra a kamaráda, který nás 25.11.2017, ve svých nedožitých 56 letech navždy opustil. Na tuto sportovní
akci zveme všechny, nejen příznivce fotbalu, neboť mistrovské zápasy ve fotbale u nás hrajeme nepřetržitě již 30 sezón.
Rozpis a výsledky utkání: podzim 2017/2018: muži okresního přeboru A1A
Termín
Z á p a s		
Výsledek
body
pořadí
31.3.2018 15:30 Březová
- Dobroslavice
4:2
18		
8
07.4.2018 15:30 Dobroslavice - Litultovice
1:2
18		
9
14.4.2018 16:00 Slavia Opava - Dobroslavice
1:1
19 		
9
21.4.2018 16:00 Dobroslavice - Budišov n/B
1:6
19		
9
28.4.2018 16:30 Štítina
- Dobroslavice
2:2
20
10
01.5.2018 17:00 Dobroslavice - Stěbořice
2:6
20
10
05.5.2018 16:30 Dobroslavice - Hněvošice
7:0
23
9
12.5.2018 16:30 Dobroslavice - Hlavnice
4:2
26		
9
19.5.2018 17:00 Jakartovice - Dobroslavice
3:3
27		
8
26.5.2018 17:00 Dobroslavice - Otice		
3:1
30
8
02.6.2018 17:00 Kobeřice „B“ - Dobroslavice
2:1
30
8
09.6.2018 17:00 Dolní Životice - Dobroslavice
16.6.2018 17:00 Dobroslavice - Vřesina
Naši žáci přezimovali uprostřed tabulky na 4. místě s 9 body (skóre 24:17)
sledním duelem s Bohuslavicemi.
Rozpis utkání: jaro 2017/2018:
E2A - Starší žáci 1+7 sk. A
Termín
Z á p a s					
Výsledek
23.4.2018 16:30 Pustá Polom – Dobroslavice		
1:7
28.4.2018 14:30 Dobroslavice – Bolatice		
3:7
05.5.2018 14:30 Dobroslavice - Háj ve Slezsku
5:0
12.5.2018 16:30 Šilheřovice - Dobroslavice		
5:0
21.5.2018 15:00 Dobroslavice – Píšť			
5:8
02.6.2018 15:00 Dobroslavice - Bohuslavice

a v jarní části si drží 5. pozici se skórem 38:44 před pobody pořadí
9
4
9
5
12
4
12
4
12
5

Tématická aktualita:
Fotbalisté Slezského FC Opava postoupili pod trenérem Romanem Skuhravým z národní ligy do nejvyšší první ligy, kde hraje i FC Baník
Ostrava a v níž se stali mistry fotbalisté FC Viktoria Plzeň.
Ing. Holuša Jaromír, předseda sportovní komise

www.dobroslavice.cz

Kuželkářský oddíl TJ SOKOL Dobroslavice,

Jarní část soutěže krajského přeboru MS pokračovala vítězným domácím utkáním s Bohumínem 7:1 (skóre 2339:2229,
náš nejlepší hráč Ivo Kovářík = 428 kuželek) a následnou prohrou v Hranicích 7,5:1,5 (2441:2393, Petr Číž = 452 k.) a
doma 2:6 (2281:2364, Martin Třečák = 441 k). Na Hlubině se nám taky moc nevedlo, 6:2 (2461:2456, Petr Číž = 423
k), ale na Minervě Opava jsme vyhráli 3:5 (2491:2537, Petr Číž = 451 k.). Poslední zápas jsme doma vysoko vyhráli 6:2
(2374:2308, Karel Kuchař = 419 k.) a po 22 kolech jsme v konečném umístěni zůstali se 22 body (11 výher, 11 proher)
na slušném 7. místě. Vítězem soutěže se stal díky lepšímu skóre před TJ VOKD Poruba „A“ celek TJ Odry „B“ se 30 body.
Gratuluji všem hráčům a přeji hodně štěstí v dalším ročníku soutěže krajského přeboru.
Třečák Martin, předseda kuželkářského oddílu

Výsledky utkání – jarní část, přebor MS kraje
kolo místo utkání - soupeř

bod.hodnoc. celkem umístění

12. Dobroslavice - TJ Odry B
1,5:6,5
13. Spartak Bílovec – Dobroslavice
2:6
14. Dobroslavice - Poruba C
6:2
15. VOKD Poruba A – Dobroslavice
5:3
16. Dobroslavice - Horní Benešov
6:2
18. Dobroslavice - Bohumín C
7:1
19. KK Hranice – Dobroslavice
7,5 : 0,5
20. Dobroslavice - Sedlnice B
2:6
17. Unie Hlubina B – Dobroslavice
6:2
21. Minerva Opava B – Dobroslavice
3:5

12
12
14
14
16
18
18
18
18
20

Fotbalový oddíl TJ SOKOL Dobroslavice

Druhá Dodivadelní besídka

7
6
6
6
6
7
7
7
7 		
7

Stolní tenis
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
„Ukončení sezóny 2017-2018“
Žákovský oddíl stolního tenisu ukončil sezónu uspořádáním turnaje, kterého se zúčastnilo 6 dětí. Po vzájemných
zápasech na 2 vítězné sety byl dle získaných bodů určen vítěz. Celkovým vítězem s 10 body se stal Sebastián
Brežný před druhým Patrikem Vjačkou a třetím umístěným Vítězslavem Klapuchem. Ocenění obdrželi diplomy
a pro všechny děti čekaly sladké odměny.
Ing. Holuša Jaromír, předseda sportovní komise

www.dobroslavice.cz

Konečná tabulka krajského přeboru 2017-2018
pořadí Název týmu
skóre

body

1.

TJ Odry „B“

113:63

30

2.

TJ VOKD Poruba „A“

109:67

30

3.

TJ Spartak Bílovec „A“

104,5:71,5

28

4.

TJ Unie Hlubina „B“

101,5:74,5

27

5.

TJ SOKOL Sedlnice „B“

89,5:86,5

26

6.

KK Minerva Opava „B“

79,5:96,5

23

7.

TJ SOKOL Dobroslavice „A“

87,5:88,5

22

8.

TJ SOKOL Bohumín „C“

82:94

20

9.

KK Hranice „A“

85:91

18

10.

Kuželky Horní Benešov

80:96

18

11.

TJ Opava „C“

66:110

13

12.

TJ VOKD Poruba „C“

58,5:117,5

9

Sportovní dění
Trojboj v parku 2018
Za krásného slunného počasí proběhla v zámeckém parku 21.4.
2018 první disciplína trojboje: BĚH.
Zúčastnilo se jí 27 závodníků, 12 dívek a 15 chlapců. V jednotlivých věkových kategoriích se nejlépe umístili a nejvíce bodů
získali: Sára Konštacká (25 b.), Nikolas Barbírik (24 b.), Markéta Nováková (23 b.), Dominik Šťastný (16 b.), Eliana Exnerová
(27 b.) a Samuel Nagy (30 b.).
Děti byly oceněny z rukou paní starostky diplomy i věcnými
dary.
12.5. proběhla druhá disciplína: HOD, které se zúčastnilo 28
sportovců, 18 dívek a 10 chlapců. Vítězi se v jednotlivých kategoriích stali: Sára Konštacká (27 b.), Tadeáš Mamula (25
b.), Michaela Mamulová (27 b.), Alexandr Štrajt (27 b.), Eliana
Exnerová (27 b.), Jakub Osmančík (24 b.). Všechny sportující
děti obdržely věcné dary a nejlépe umístění sportovci převzali z
rukou místostarosty diplomy. Za zmínku stojí i výkon Vítězslava
Klapucha, který hodil granátem do dálky 29.30 m. Po dvou
disciplínách získaly nejvíce bodů Eliana Exnerová (54 b.) a Sára
Konštacká (52 b.) z 60 možných bodů.
27.5. opět za krásného nedělního odpoledne proběhla třetí disciplína: KOULENÍ, kterého se zúčastnilo 23 sportovců, 13 dívek
a 10 chlapců. Vítězi třetí disciplíny se v jednotlivých kategoriích
stali: Sára Konštacká (27 b.), Tadeáš Mamula (24 b.), Michaela
Mamulová (27 b.), Antonín Štrajt (22 b.), Markéta Nováková
(27 b.), Jakub Osmančík (30 b.). První 3 umístění si odnesli
rovněž diplomy. Poté byly spočteny body ze všech tří disciplín a
3 nejlepší pak byli odměněni pamětní medailí a šampióni navíc
provozovatelem kuželny poukázkou na pizzu. Nejvyššího počtu
bodů ze všech disciplín letošního trojboje v parku a vítězi v jednotlivých kategoriích se staly tyto děti: Sára Konštacká (79 b.),
Tadeáš Mamula (72 b.), Michaela Mamulová (63 b.), Antonín
Štrajt (63 b.), Eliška Lazarová (67 b.), Jakub Osmančík (75 b.)
Z rukou místostarosty obce pak všechny děti obdržely věcné
ceny a na závěr rovněž kornout zmrzliny, který v tento slunný
den všem přišel vhod. Letošního ročníku trojboje, který byl věnován zvířátkům našeho parku a přilehlého lesa, se celkem zúčastnilo 44 dětí (18-17-9). Nejvíce ze všech, tj. 79 bodů získala
Sára Konštacká a to v nejpočetnější věkové kategorii.
Závěrem chci poděkovat dětem za jejich sportovní výkony, členům sportovní komise a jejím partnerům, spoluorganizátorům
a aktivním pomocníkům, vedení obce i pizzerie, jakož i sponzorům: paní Jankové, Ing. Sviderovi, panu Bekárkovi.
Tématická zajímavost:					
V roce 1928, tj. před 90 léty byl v naší obci založen SOKOL.
(Hrabě Wilczek pronajal v r. 1932 Sokolu budovu, ve které byla
zřízena sokolovna /na místě dnešního OÚ). V Ostravě zemřel
taky před 90 léty hudební skladatel Leoš Janáček, který napsal
krásnou operu „Příhody lišky Bystroušky“ o třech dějstvích.
Proto i první disciplína trojboje byla věnována nejen rychlému divočákovi Vaškovi či srnečkovi Robátkovi, ale především
chytré lišce Bystroušce, která má zhotovený krásný bronzový
pomníček v rodišti aurora, na nedalekých Hukvaldech.
Ing. Holuša Jaromír, předseda sportovní komise

www.dobroslavice.cz

rosvol
isených
dobkom
rtor vní
Pozvánka spoSbo
- sportovní klání nejen pro dětské kategorie menší děti
menší žáci
starší žáci
dospělí

(do 7. let)
(7-10 let)
(10-15 let)
(nad 15 let)

A
B
C
D

Běžecká soutěž bude probíhat po trase naučné
procházky k zámecké studánce a zpět nejkratší cestou.
Start a cíl je stanoven v prostoru před kuželnou.
Evidence závodníků proběhne 8.9.2018 od 15:00 – 15:30 hod.
Startovat se bude po věkových kategoriích před kuželnou směrem k začátku naučné
procházky až k zámecké studánce. Tam závodníci opatrně naberou do PET láhve, kterou si
ponesou s sebou, pramenitou vodu a po lesní cestě pak poběží co nejrychleji zpět ke kuželně,
kde bude cíl a jejich časy budou zaznamenány.
Délka celé trasy dle kategorií:
Kategorie
A
Délka trasy v m
150

B
750

C
1800

D
1800

Kategorie „A“ – menší děti poběží menší trasu, od první tabule naučné procházky
(stanoviště 1) směrem ke kuželně.
Kategorie „B“ – menší žáci poběží od kuželny po naučné stezce ke krmítkům
(stanoviště 3), odtud pak vpravo po lesní cestě již zpět ke kuželně.
Kategorie „C“ – starší žáci poběží celou trasu až k zámecké studánce (stanoviště 7)
a po lesní cestě pak s nabranou vodou zpět ke kuželně.
Kategorie „D“ –dospělí poběží celou trasu až k zámecké studánce (stanoviště 7)
a po lesní cestě pak s nabranou vodou zpět ke kuželně.
V cíli obdrží
závodníci
symbolickou cenu:
„zdravou“ vodu.
První 3 ve svých
kategoriích také
diplomy.

Kulturní, společenské a sportovní dění
Nedávné úspěchy občanů Dobroslavic
● Jakub Sýkora /7 let/ zažil letos úspěch v recitaci. Po úspěšném absolvování školního kola recitační soutěže jednotlivců
v rámci Dětské scény 2018 postoupil do okrskového kola v Opavě, které se konalo v únoru. Také zde ve své kategorii
postoupil a reprezentoval školu i obec ještě v březnovém okresním kole, rovněž v Opavě, kde se umístil na 3. místě.

● Vítězslav Klapuch /11 let/ se intenzivně věnuje Kung-fu v rámci Akademie bojových umění JUNIOR. Vyhrál řadu zlatých pohárů za umístění na prvních pozicích ve své kategorii. Svou základní školu reprezentuje úspěšně také v jiných
sportovních disciplínách.
● Adéla Klapuchová /14 let/ zpívá od nejútlejšího věku. Celých osm let navštěvovala základní uměleckou školu pod vedením paní učitelky Lenky Svakové a při akcích vystupovala často za klavírního doprovodu paní učitelky Aleny Klapetkové
z Dobroslavic. V letošním roce absolvovala Adélka talentové zkoušky na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a byla přijata
na obor neoperní zpěv, který se otevírá jednou za dva roky. Přijato bylo letos pouze pět studentů. V roce 2018 vyhrála
například 1. místo v okresním kole soutěže v sólovém a komorním zpěvu.
● Lucie Materová se věnuje sportu. Z loňského roku má umístění v závodech Světového poháru terénního triatlonu Xterra, a
to XTERRA Norway 5. místo v kategorii žen Elite; XTERRA Denmark 12. místo v kategorii žen Elite; Xterra Germany Zittau, ME,
14. místo v kategorii žen Elite.
● Ondřej Václavík je úspěšný designér. V letošním roce získal ve
svém oboru již deset prestižních ocenění s názvem IF Design
Award 2018 a Red Dot design Awards.
● Bianka Klapuchová sbírá porcelánové panenky. Panenka má z porcelánu především
Lucie Materová při závodě
hlavičku, ruce a nohy, tělo je měkké, látkové. Malé panenky bývají celoporcelánové.
Nejmenší porcelánová panenka v této sbírce měří 3 cm, největší pak 115 cm. Sbírka čítá více
jak 560 kusů, je mezi nimi i 27 panenek od světových výtvarníků i panenka, která je skoro sto
let stará. Kroje na panenky si šije Bianka Klapuchová sama dle popisů krojů v knihách či podle
pohlednic a obrázků. Šití a především vyšívání je poměrně složité z důvodu malých rozměrů,
výšivky je třeba provádět pod hodinářskou lupou. Sbírku lze po domluvě zhlédnout v „Domě
panenek“ na zahradě u rodinného domku v obci Dobroslavice.
autor Irena Štastná
panenka ze sbírky Bianky Klapuchové

V plesenské knihovně budou nejen knihy
Knihovna je místem setkávání. Bylo by dobré, kdybychom se v knihovně potkávali nejen u knih, ale i u jiných krásných věcí, které
lze vytvořit.
Mnozí lidé mají různorodé zájmy, koníčky a vytvářejí rozmanité předměty, při jejichž „výrobě“ prokáží úžasné dovednosti – šijí, pletou,
háčkují, paličkují, batikují, vyřezávají ze dřeva, modelují, malují, konstruují atd. Napadlo nás, že mezi námi jsou určitě takto šikovní
občané, určitě i žáci a studenti, kteří chodí třeba do výtvarných oborů v Domě dětí – a všichni by se zajisté mohli něčím pochlubit!
Proto bychom rádi právě v naší knihovně uspořádali výstavu vašich prací, a to od června 2018.
Věříme, že se mezi námi v Plesné či okolí najdou ti, kteří nabídnou knihovně své práce, aby se jejich krásou mohli potěšit i jiní a aby
si mohli vyměnit zkušenosti. Napište nám co nejdříve nebo volejte, máte-li zájem své práce ukázat: e-mail: plesna@kmo.cz, příp.
tel. 602 121 153.
Knihovnice Marcela Pekaříková a dobrovolník Šárka Hrdinová

www.dobroslavice.cz

Z historie obce

- Cestička k domovu, známě se vine…

Kdo by neznal ze školních let básničku K. V. Raise. Vyjadřuje vztah člověka k cestám, cestičkám, které vždy spojovaly lidská obydlí, vesnice, města. Otevřeme kroniky a nahlédněme, jak dnešní mluvou tyto komunikace fungovaly v naší obci.
Pro snazší orientaci si řekněme, do jakého politického
místopisu byla naše obec začleněna. Obec Dobroslavice – soudní okres Klimkovický, okresní správa politická
v Bílovci, berní úřad v Klimkovicích, berní správa v Bílovci, finanční ředitelství v Opavě, obchodní a živnostenská komora Opava, farnost Plesná. Dobroslavice
vzdáleny jsou od Klimkovic 2,5 hodiny, od Ostravy 3
hodiny, od Bílovce 5 hodin, od Opavy 4,5 hodiny - samozřejmě myšleno a měřeno pěšky. Hlavní cesta vedla
z Velké Polomi Záuličím kolem zámku přes Rybárnu
do Hlučína. Bylo to proto, že až do roku 1770 patřila
naše obec k farnosti Hlučínské. Rybárna byla osada s
jedenácti chalupami, mlýnem a zájezdním hostincem.
Po ztrátě Slezska 1842 bylo rozhodnuto, že Dobroslavice budou přiděleny k farnosti Velkopolomské. Druhá
Dokladem přístupových cest k dobroslavickému zámku je
cesta, která vedla do Dobroslavic, byla z Plesné do Jiletecký snímek z roku 1924.
lešovic a Chabičova. Cesta vedla z Plesné kolem dobroslavické školy, zde odbočila vpravo, a nahoru pod svatým Janem (dnešní kaplí) navazovala na cestu do Jilešovic a Chabičova. Cesta do Děhylova vedla kolem zámku dolů k vodárně a pak dolů přes potok do Děhylova. Dnešní silnice z Děhylova do Hlučína byla až do 1. sv. války obyčejná úvozová cesta, a to z důvodu, že pruská vláda neměla zájem o spojení
s rakouskou stranou, proto se do Hlučína málo jezdilo.
Toliko kronikář zapsal o cestách z naší obce. Ať i dnešní cesty zůstanou symbolem „cestiček k domovu“.
Zapsal Jiří Osmančík

Kytarový kroužek
V lednu 2018 vznikl v Dobroslavicích Kytarový kroužek.
Důvodem byla poptávka po výuce hry na kytaru bez
not z řad dětí i rodičů. Výuka se neomezuje pouze na
kytaru, ale rozšířil jsem ji o dnes tak populární ukulele.
Důležitou podstatou je obnovit přirozenou znalost
písniček, které si děti mohou zahrát u táboráku – lidovky,
klasické odrhovačky, trempské písně atd. Nevyhýbáme
se ale ani písničkám novým. Protože se hraní na kytaru
věnuji už bezmála přes dvacet let, můžu předat spoustu
praktických rad a zkušeností.
V současné době navštěvuje kroužek 12 dětí – 9 kytar,
4 ukulele. Děti jsou nejen z Dobroslavice, ale i z Děhylova
a z Ostravy. Scházíme se každé pondělí od 16.00 v
kulturním domě Dobroslavice. Poděkování patří v tomto
směru obci Dobroslavice za možnost využít kulturní dům.
Zvládnout hru na hudební nástroj se neobejde bez píle,
každodenního cvičení a vytrvalosti. A protože takové
nadšené hráče v kurzu máme, tři nejšikovnější měli svou
premiéru na šestém ročníku akce Divadlo v parku 2018.
Milan Šťastný, vedoucí kroužku
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Společenská rubrika
Obec Dobroslavice vyhlašuje
4. ročník fotografické soutěže Dobroslavické oko

Blahopřání
Hodně zdraví a životní pohody
přejeme jubilantům, kteří oslaví v nejbližším
období své narozeniny.
duben
Řezník Jaroslav
Vičar Rudolf
květen
Menšík Josef
Klapetek Zdeněk
Makeš Milan
Kulička Josef
červen
Gallusová Kristina
Cholevová Ludmila

Termín konání: celoročně
Účast: přihlásit se mohou všichni, kdo mají v Dobroslavicích trvalé bydliště,
případně se v obci narodili či určitou dobu bydleli. Soutěžícím musí být v den
uzávěrky minimálně 10 let. Horní věková hranice není stanovena.
Žánr: na téma „Naše obec“. Mělo by být patrno, že záběry byly pořízeny na
území katastru obce Dobroslavice.
Uzávěrka: 15. listopadu 2018 – do tohoto data musí být fotografie odevzdány na
OÚ v Dobroslavicích v obálce s plným jménem autora a kontaktem (email, tel.).
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v prosinci 2018 na „Vánoční výstavě“,
kde budou rovněž vystaveny fotografie.
Hodnocení: každý soutěžící předloží maximálně pět fotografií s popisky.
Tři nejlepší budou vybrány porotou složenou z profesionálních fotografů.
Ceny:
1. cena (jedna fotografie) 1 500,- Kč
2. cena (jedna fotografie) 1 000,- Kč
3. cena (jedna fotografie) 500,- Kč
Přihlášené fotografie budou v klasickém (papírovém) provedení o rozměrech min. 15 x 21 cm. Každá soutěžní fotografie musí být na zadní straně řádně označena názvem snímku, jménem a příjmením autora a
jeho plnou adresou. Každá fotografie nebo soubor fotografií musí být předán i na digitálním nosiči (CD,
flash disk) ve formátu TIFF, JPEG, v kvalitě min. 2000 x 3000 pixelů. První tři oceněné fotografie poskytnou
autoři obecnímu úřadu bezplatně a souhlasí, aby se tyto staly majetkem OÚ a sloužily (spolu se jménem
autora) výhradně k propagaci obce – webové stránky, kronika, vývěska, kalendář apod. Vítěznou fotografii
nechá obecní úřad na své náklady zvětšit, zarámovat a se jménem autora ji vystaví na důstojném místě.
Ostatní fotografie ucházející se o ocenění zůstávají majetkem autorů, kteří je bezplatně poskytnou pro bezprostředně navazující výstavu Dobroslavice ve fotografii a rovněž k propagaci obce.

Okénko paní Věry Práškové - obid pod psa
Vařim furt a rada, hlavně, jak je pro keho vařič. No, a něska přidu děcka, tuž vymyšlam, co uklohnič. Urobim čočkovu polevku a palačinky
s tvarohem.
Polevka se mi už uvařila a ešče ju trochu okyselím octem. Leju furt do ni ocet, ale kyšele to něbylo, tuž, co to je za ocet. Čuchnu ku temu,
hrome, to něni ocet, ale rum. Spomělasem se, že sem na silvestra potřebovala flašu od rumu, tuž sem to přelela do octovej flaši. Ocet to
nakonec trochu spravil. Polevku sem vypnula a nachystala se eště tvaroh na ty palačinky. Nakrala sem do něho aj jahody, by to bylo fajnove.
Na plačinky je ešče čas, bo děcka přidu eš kolem třečí hodiny. To mam ešče furu času, tuž se pujdu na hodinku projšč po leše.
Jak sem se vracela dom, čula sem na cesče, že se kemuši coš připalilo. Jak sem vlezla na chodbu, zjičila sem, že ten kdoši sem ja. Polevku
sem něvypnula, enem ztlumila, tuž v hrncu už byla na palec černa přiškvara. Přirobim vicej palačinek a fertik. Enemže ani ony nedopadly
dobře, bo sem ich v zavěru namisto javorovym sirupem přelal jarem.
Tuž neskajši obid je pod psa, a muj jidelniček na dněšni děň vypadal možno tak: ožrala čočka na černo a palačinky s jarovym přelivem. Tak
uvažuju, že děcka ani něvi, co ve mě maju. Na kredenc se nalepim cedulu na kere budě: Vaše skvěla babička je ve vařeni jednička. Co se esče
ku temu da dodač? Lauter nic.

Recept babičky Růženky - Piškotový korpus na dorty a moučníky:
6ks vejce (žloutky+bílky)
150 - 180 g cukr moučka (krupice,třtinový)
200g hladká mouka (celozrná pšeničná, špaldová, pohanková)
50g olej slunečnicový
citronová kůra, vanilkový cukr
Pokud použijete k pečení celozrnou mouku, špaldovou nebo pohankovou, přidejte 5-6 lžic vody při šlehání žloutku s cukrem.
Žloutky šleháme s cukrem do pěny a pak přidáme mouku, olej, citronovou kůru a vanil. cukr. Nakonec lehce zapracujeme sníh ze
šesti bílků, kde jsme při šlehání přidali špetku soli. Přeneseme do vymazané a vysypané dortové formy nebo na hluboký plech.
Vysypáváme buď hrubou moukou nebo strouhankou, při bezlepkove formě kukuřičnou krupicí. Pečeme 35 až 40 min. ve vyhřáté
troubě na 170-175°C. Vyzkoušíme propečenost špejlí.
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Inzerci v Dobroslavickém občasníku lze podávat prostřednictvím obecního úřadu Dobroslavice. Příjem z inzerce je příjmem rozpočtu obce.
Zadávat lze jak soukromou, tak firemní inzerci.

Dobroslavický občasník vydává obec Dobroslavice
Registrován u MkČR pod registračním číslem E 21973
Výtisk zdarma distribuován do schránek i k vyzvednutí na OÚ
Další číslo vyjde v září
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 8. 2018
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

Dobroslavický občasník připravuje redakce v tomto složení:
Milan Šťastný, Mgr. Pavlína Pěknicová
Příspěvky lze zasílat na:
obcasnik@dobroslavice.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku.

Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz najdete
na Google Play.

Nainstalujte si aplikaci

Vyplněný jej odevzdejte na obecním úřadě.

Vyplňte ústřižek vpravo

Další možnosti odběru:

Obec
Dobroslavice

Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání aktuálních informací z obce.

Pokud chcete odebírat hlášení formou SMS zpráv přihlaste se prosím osobně na obecním úřadě.
Preferujeme odběr hlášení formou zasílání na e-mailovou adresu.

Odběr hlášení formou SMS

Přejděte na adresu www.dobroslavice.hlasenirozhlasu.cz
klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

Přihlaste se přes internet

Vyberte si jednu z možností:

Chci odebírat hlášení. Jak na to?

Kolik mě to bude stát? Nic! Tato služba je pro Vás zcela ZDARMA

PhDr. Hana Bližňáková, starostka obce Dobroslavice

Připravujeme pro Vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému Vás
budeme informovat e-mailem, přes webové stránky nebo mobilní aplikaci, popř. SMS
zprávami.

zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být
informováni o aktuálním dění v naší obci?

Vážení spoluobčané,

Opravy inženýrských sítí,
odstávky a odečty vody, elektřiny a plynu
Výkup, sběr
Prodej
Očkování psů

4.
5.
6.
7.

Obraťte se na některý z těchto kontaktů:
urad@dobroslavice.cz
info@hlasenirozhlasu.cz

Potřebujete poradit?

Odběr hlášení formou SMS zpráv pouze se svolením
obecního úřadu. Přihlaste se prosím osobně.

Sportovní akce

Kulturní akce

Oznámení obecního úřadu

3.

2.

1.

Výstražné informace

Mám zájem o tyto informace:

Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů
za účelem zasílání aktuálních informací z obce.

Podpis:

Část obce, č.p.:

Jméno a příjmení:

E-mail:

Telefon:

Přihlášení k odběru hlášení

